
Drodzy Goście!
 Strata bliskiej osoby jest ciężka, a odpowiednia celebracja pozwala na jej 

godne upamiętnienie. Poniżej prezentujemy propozycję menu na stypę. 
Dopełnimy wszelkich starań, żeby ten dzień był dla Państwa wyjątkowy. 

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że przedstawione menu to jedynie oparta 
na naszym wieloletnim doświadczeniu sugestia, która może zostać w dowolny 

sposób zmodyfikowana tak, aby spełnić Państwa oczekiwania. 
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OFERTA MENU 
NA STYPĘ



UROCZYSTY OBIAD 

ZUPA
do wyboru jedna z poniższych propozycji

Tradycyjny rosół z makaron em

Krem brokułowy z prażonymi pestkami dyni i grzankami 
Krem borowikowy z groszkiem ptysiowym
Łagodna zupa z trawą cytrynową i kawałkami kurczaka
DANIE GŁÓWNE

Roladki wieprzowe w sosie p ieczeniowym
Szaszłyk z kurczaka grillowany w piecu Tandoori w marynacie
imbirowej lub miętowej, podawany na żeliwnej płycie
Polędwiczki wieprzowe w łagodnym sosie migdałowym

DODATKI

Ziemniaki gotowane, podane z koperkiem
Kluski śląskie
Ryż zapiekany z warzywami

ZESTAWY SURÓWEK

Surówka z białej kapusty, pora i ananasa z sosem vinaigrette
Sałatka z kapusty pekińskiej i sezonowych warzyw z dressingiem
jogurtowo-czosnkowym
Marchewka z jabłkiem i rodzynkami lub buraczki tarte na zimno

DESER

Ciasto

NAPOJE
w nielimitowanej ilości

Kawa oraz herbata
Soki: pomarańczowy, jabłkowy
Woda mineralna niegazowana 
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DODATKOWO:

Możemy zapewnić ciasta oraz tort z zaprzyjaźnionej Cukierni Bolero- za
dodatkową opłatą.

DLACZEGO WARTO ZORGANIZOWAĆ PRZYJĘCIE W
BOMBAJ TANDOORI?

 

KWESTIE FINANSOWE:

Cena może ulec zmianie o stopień inflacji.
Przy podpisaniu umowy pobierana jest zaliczka w wysokości 200 PLN. Cała
kwota płacona jest najpóźniej w tym samym dniu, zaraz po zakończeniu
uroczystości.
Za dzieci w przedziale wiekowym 3-7 lat płatność wynosi tylko 50% ceny od
osoby.

NASZE ZALETY:

W menu znajdują się także oryginalne pozycje kuchni orientalnej, co stanowi
niesamowite urozmaicenie przyjęcia.
Posiadamy kącik zabaw dla najmłodszych.
Nasz obiekt jest w pełni monitorowany, żeby każdy czuł się bezpiecznie.
Oferujemy opcję menu dla wegan i wegetarian- bezpłatnie.

Cena za powyższy pakiet wynosi 80,00 zł/ od osoby i obejmuje dodatkowo wystrój 
stołów, dekoracje kwiatowe oraz obsługę kelnerską.

Cena obowiązuje w godzinach otwarcia restauracji od 12:00 -22:00 (w piątek oraz w 
sobotę do 23:00)

Firma Wielobranżowa „Ganges” Spółka Jawna 
Mohammed Omar Faruque,
Katarzyna Pietras-Faruque

 
41-200 Sosnowiec,

ul. Partyzantów 3/ 5/ 7 
NIP: 644-000-79-43

 

Właściciel restauracji Bombaj 
Tandoori oraz Domu Przyjęć 

Euphoria
 

Katarzyna Pietras-Faruque 
tel. 606 316 989


